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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi sekarang ini berkembang begitu

cepat. Ditengah pertumbuhan dan perkembangan sarana informasi dan

komunikasi, para produsen berlomba-lomba untuk membangun komunikasi yang

baik antara perusahaan dengan masyarakat terutama untuk mempengaruhi

masyarakat. Menurut McLuhan teknologi media telah banyak menciptakan

revolusi ditengah masyarakat, karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada

teknologi dan tatanan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan

masyarakat menggunakan teknologi, media berperan menciptakan dan mengelola

budaya. Pengaruh teknologi media pada masyarakat memiliki tiga aspek yang

mendukung, (1) media mempengaruhi setiap perbuatan dan tindakan dalam

masyarakat “media infuse every act and action in society”, (2) media

memperbaiki persepsi kita dan mengelola pengalaman kita “media fix our

perceptions and organize our experience”, (3) media mengikat dunia bersama-

sama “media tie the world together”, (Morisaan, M.A. dkk: 2010: 38).

Dapat kita lihat biasanya orang akan menggunakan media untuk hiburan

dan menghabiskan waktu senggang. Seseorang menghabiskan waktunya dengan

media untuk melarikan diri dari realitas kehidupan sehari-hari. Kesempatan

seperti ini digunakan pengusaha sebaik mungkin untuk memperkenalkan

produknya. Dalam hal ini setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk
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menghadapi persaingan bisnis, produk-produk tersebut akan dikemas semenarik

mungkin agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam pengemasan sebuah

produk, para produsen mengemas dalam sebuah iklan dengan tujuan menggugah

minat beli masyarakat. Dimana iklan merupakan salah satu alat komunikasi yang

efektif dan canggih, baik berupa audio, visual ataupun kedua-duanya. Iklan yang

diluncurkan melalui media visual biasanya lebih berpengaruh daripada iklan yang

melalui media audio saja. Komunikasi visual merupakan salah satu cara

berkomunikasi yang paling efektif dalam penyampaian makna pesan. Karena

gambar dalam visual lebih mudah diingat dan dimengerti maksud dan maknanya

apabila penyampaian pesan yang ada di dalamnya terkemas dengan baik. Dalam

media visual gambar lebih cepat bisa diterima daripada kata-kata dalam media

audio.

Media komunikasi yang dibentuk melalui iklan bertujuan untuk

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Iklan ditujukan kepada masyarakat untuk

meningkatkan sebuah kepercayaan publik kepada perusahaan terhadap produk-

produk dan jasa yang dihasilkan. Iklan di televisi merupakan tujuan dari produsen

untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan membentuk sebuah presepsi

dari masyarakat itu sendiri. Penyajian iklan yang informatif dan menarik akan

mengundang reaksi publik untuk mengingat dan mengenal produk tersebut. Selain

itu dalam pembuatan iklan juga harus memperhatikan komunikator pesan yang

dipakai.

Dalam iklan biasanya para produsen menggunakan celebrity endorser

yang terkenal dan menarik untuk dijadikan bintang iklan tersebut. Menurut Royan
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(2004: 2) Dalam pembuatan iklan tidak lepas pula peran selebriti sebagai

endorser. Selebriti sangat diminati oleh produsen dalam mengiklankan produk-

produknya. Para produsen akan memilih selebriti yang terkenal atau sedang

ngetop untuk membawakan sebuah pesan dalam iklan. Hal tersebut  dikarenakan

selebriti yang terkenal selain mudah diingat, selebriti tersebut akan banyak

mendapat perhatian dari audience.

Contohnya Dalam iklan produk sabun mandi selebriti yang cantik dan

seksi menjadi pilihan utama untuk dijadikan pertimbangan menjadi sebuah alat

untuk komunikator pesan kepada masyarakat. Selebriti yang terkenal dan banyak

dikagumi oleh masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang besar bagi

masyarakat untuk mengambil tindakan sama seperti apa yang dilakukan oleh

selebriti idola mereka.

Setiap persepsi masyarakat berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan

ketertarikan akan celebrity endorser yang mereka kagumi. Untuk dapat

mempengaruhi masyarakat sangat tidak mudah, dalam pemakaian celebrity

endorser harus dipertimbangan dalam hal penampilan, image, dan juga dapat

menarik perhatian. Contohnya pemakaian celebrity endorser oleh PT.Unilever

dalam iklan produk sabun mandi Lux yang tak hanya cantik tetapi juga inspiratif

seperti Luna Maya. Luna Maya adalah artis papan atas yang sedang naik daun dan

dengan mudah dapat mempengaruhi masyarakat untuk menirukan apa yang

dipakai olehnya. Dikutip pernyataan Humas PT. Unilever Maria Dewantini

Dwianto (okezone.com), kalau Luna Maya merupakan Brand Ambassador yang

banyak disukai.
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Sebagai celebrity endorser produk yang dibintanginya, Luna Maya

memiliki pengaruh terhadap persepsi masyarakat akan produk tersebut. Terlebih

lagi dalam iklan produk sabun mandi Lux Luna Maya membintangi iklan sabun

mandi Lux varian Magic Spell dengan tema “lux play with beauty” dimana makna

yang terkandung dalam pesan tersebut adalah para wanita memiliki kecantikan

luar dan dalam yang tersimpan untuk melakukan banyak hal yang positif, dengan

kecantikannya seorang wanita berani mengeskspresikan diri dengan kemampuan

yang dimilikinya. (luxfanatic.blogspot.com).

Disini fungsi luna Maya sendiri diharapkan mampu mendukung dan

mengangkat citra sesuai dengan kebutuhan merek  produk yang dibawanya. Akan

tetapi dalam pemakaian celebrity endorser juga tidak bisa lepas dari citra seorang

publik figur itu sendiri. Dimana seperti kasus yang dialami Luna Maya saat ini,

setelah pemberitaan yang menyebutkan adanya keterkaitan Luna Maya dalam

kasus video porno bersama kekasihnya Nazril Ilham atau yang lebih dikenal

dengan sebutan Ariel Peterpan tanpa adanya ikatan sah pernikahan yang dapat

mempengaruhi image produk yang dibawanya.

“Heboh video hot mirip Luna Maya dan mirip Ariel yang beberapa hari
ini menjadi buah bibir di berbagai media tanah air, sempat menggangu PT
Unilever Indonesia Tbk. Pasalnya, kedua pelaku dalam video yang diduga
dilakukan oleh Luna dan Ariel yang menjadi bintang iklan produksi Unilever.

(kabarinews.com).

Dengan adanya keterkaitan Luna Maya dalam kasus tersebut pihak PT

Unilever memutus kontrak dengan Luna Maya untuk mengantipasi hal yang tidak

diinginkan terhadap image produk. Dikutip penyataan Humas PT Unilever Maria
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Dewantini “Tapi yang perlu digaris bawahi, Unilever selalu menekankan kepada

semua Brand Ambassadornya untuk bisa menjaga citra diri sendiri. Dan itu ada

dalam kontrak”. Maria menegaskan sekali lagi, pencitraan adalah harga mati yang

tertuang dalam kontrak seorang duta produk Lux (okezone.com). Selain itu

masyarakat kita juga masih menganut budaya timur yang kental akan norma

agama. Norma agama yang masih sangat berpengaruh dalam kehidupan

masyarakat sekarang ini, karena dianggap masih berkaitan erat dengan nilai dan

kebudayaan masyarakat, dan mempunyai kekuatan yang mengikat sehingga

manusia atau masyarakat diatur dalam setiap perilakunya.

Semenjak pemberitaan tentang kasus tersebut muncul, Luna Maya tidak

hanya mendapat tekanan dari masyarakat tetapi juga tekanan dari perusahaan

produk yang dibintanginya. Kasus yang terjadi pada Luna Maya akan merugikan

perusahaan produk Lux yang dibintanginya apabila masih dipakai sebagai

celebrity endorser iklan tersebut. Selain itu citra perusahaan juga akan terganggu

dengan adanya kasus tersebut. Menurut Royan (2004, 8) dari kasus yang dialami

celebrity endorser akan menyebabkan reputasi sang bintang akan jatuh sehingga

menimbulkan merek yang diiklankan juga akan jatuh. Yang menarik dari

penelitian ini adalah belum banyaknya kasus asusila yang melibatkan celebrity

endorser sebagai pendukung sebuah produk, disini saya sebagai peneliti akan

mengkaji lebih lanjut tentang citra produk yang dibentuk oleh masyarakat terkait

produk sabun mandi Lux khususnya varian Magic Spell yang pernah dibintangi

Luna Maya. Objek penelitian dari penelitian ini adalah citra produk yang dibentuk

oleh masyarakat mengenai produk sabun mandi Lux varian Magic Spell yang
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pernah dibintangi oleh seorang celebrity endoser. Dengan penelitian langsung di

mahasiswa dan mahasisiwi jurusan Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2008, saya

berharap dapat mengetahui seberapa baik atau buruk citra produk sabun mandi

Lux varian Magic Spell pasca pemberitaan kasus video porno yang melibatkan

celebrity endorser-nya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dengan melihat latar

belakang diatas adalah “Seberapa baik atau buruk citra produk sabun mandi Lux

varian Magic Spell pasca pemberitaan adanya keterkaitan celebrity endoser-nya

dalam kasus video porno menurut mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008”?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui seberapa baik atau buruk citra produk sabun mandi Lux

varian Magic Spell pasca pemberitaan adanya keterkaitan celebrity endoser-nya

dalam kasus video porno menurut mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008”.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan

manfaat akedemis bagi semua pihak:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis dan pembaca

tentang citra produk yang pernah diiklankan celebrity endorser yang

terlibat kasus, serta diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi

PT.Unilever.

2. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan manfaat ilmu

pengetahuan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi Publik

Relations terkait citra suatu produk yang memakai selebriti sebagai

endorser untuk mendukung sebuah produk dimana seorang selebriti

tersebut terlibat kasus hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Citra

1.5.1.1 Definisi Citra

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu

kesuksesan dan keberhasilan atas suatu produk yang diproduksi baik berupa
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barang atau jasa agar bisa diterima oleh masyarakat. Dalam kegiatan produksinya

suatu perusahaan juga tidak bisa lepas dari yang namanya citra baik perusahaan.

Citra atau kepercayaan dari konsumen dan publik sasaran sangat mutlak

dimiliki untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Pengertian citra itu sendiri

abstrak atau intanglable, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari penilaian respek dan

rasa hormat, dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap perusahaan

dilihat sebagai sebuah badan usaha atau personelnya yang baik, dipercaya,

professional dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan yang baik. Citra

lebih bersifat “abstraksi” mengenai suatu pandangan, persepsi, opini, penilaian

secara umum yang mengandung pengertian positif. Tujuan dan sasaran pokok

suatu perusahaan sangat realistis, bukan suatu khayalan serta diukur baik secara

kualitas maupun kuantitas, bermanfaat bagi semua orang atau individu tujuan dan

sasaran tersebut dapat mengikat, baik untuk kepentingan internal publik atau

eksternal publik. Jadi agar perusahaan itu dapat berjalan dengan baik harus ada

tujuan yang nyata yang dapat dimanfaatkan bagi banyak orang dan tetap

memandang kualitas dan kuantitas perusahaan (Muslimin ,2004:80 - 92).

Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan.

pemahaman yang berasal dari informasi yang tidak lengkap, karena itu juga akan

menghasilkan citra yang tidak sempurna (Renald Kasali: 1992: 193).

Citra merupakan tujuan pokok suatu perusahaan. Dikutip dalam bukunya

frank Jefkins Publik Relation Untuk Bisnis (1987: 13) suatu citra perusahaan

berbasis pada pengetahuan dan pengalaman orang. Pengalaman itu mungkin saja
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baik, buruk atau tak membawa pengaruh apapun, Terciptanya suatu citra yang

baik di mata masyarakat atau konsumen akan banyak menguntungkan.

Akan tetapi untuk membangun suatu citra juga tidak mudah, untuk

menjaga image yang baik dimata masyarakat diperlukan suatu pengorbanan.

Pengorbanan yang dimaksud disini adalah berupa materiil. Dari segi citra atau

image, perusahaan harus mengeluarkan biaya promosi dan publikasi terus

menerus (Muslimin: 2004: 91). Jadi untuk mendapatkan dukungan moril dan citra

yang positif dari masyarakat perusahaan juga memerlukan dana yang besar tetapi

disisi lain juga menguntungkan dalam jangka waktu yang lama dan apabila sudah

terbangun citra yang positif akan berlipat ganda pula hasilnya.

1.5.1.2 Objek Sasaran Citra Perusahaan

Sebuah perusahaan pasti memiliki objek sasaran untuk tujuan

produksinya. Apalagi wilayah negara kita luas jadi tidak memungkinkan untuk

menjangkau seluruh masyarakat yang beragam tingkat kehidupan sosial dan

ekonominya. Dalam bukunya Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian,

Muslimin membagi beberapa publik sasaran sebagai objek untuk membentuk

suatu citra perusahaan antara lain:

1. Pemerintah, karena pemerintah sebagai pengelola Negara yang

sangat menentukan eksistensi setiap perusahaan.

2. Opinion Leader, karena opinion leader sebagai penentu atau

atau panutan bagi masyarakat lainnya mengenai tanggapan
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positif atau negatif tentang aktifitas dan operasioanl

perusahaan.

3. Konsumen atau pengguna jasa, karena tujuan utam perusahaan

harus memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen atau

pengguna jasa merasa puas.

4. Mitra Kerja dan rekan perusahaan, karena sebagai penunjang

berhasil tidaknya bisnis dan usaha perusahaan.

5. Generasi Muda, karena sebagai penerus pemimpin bangsa di

kemudian hari yang perlu mendapatkan pembinaan yang

positif.

6. Publik Internal, karyawan, pemilik, pemegang saham, dan juga

pekerja harus diperhatikan karena sebagai penunjang kekuatan

dari dalam perusahaan.

Citra tidak dapat diukur secara sisitematis karena telah dijelaskan di atas

citra itu bersifat abstrak. Akan tetapi citra itu sendiri dapat dirasakan hasil

penilaian baik buruknya dari masyarakat. Citra tujuan utama suatu perusahaan,

maka dari itu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sangat penting

untuk diperhatikan.

Citra dari suatu lembaga atau organisasi tidak terlepas dari bentuk kualitas

jasa pelayanan yang telah diberikan, nilai kepercayaan merupakan “amanah” dari
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publiknya, serta goodwill (kemauan baik) yang ditampilkan lembaga atau

perusahaan yang bersangkutan (Muslimin, 2004:95).

1.5.1.3 Macam-macam Citra

Dalam dunia bisnis semua perusahaan ingin memiliki citra yang positif

dimata masyarakat luas. Akan tetapi citra itu sendiri banyak macamnya yang

harus dapat dipahami. Menurut Frank Jefkins citra yang dikenal di dunia aktivitas

hubungan masyarakat atau public relation dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Citra Cermin (mirror image)

Pengertian dari citra ini adalah citra yang diyakini oleh perusahaan

bersangkutan, terutama para pimpinannya yang tidak percaya terhadap

kesan orang luar terhadap peusahaan yang dipimpinnya itu tidak

selamanya dalam posisi baik. Setelah diadakan studi tentang tanggapan,

kesan dan citra di masyarakat ternyata terjadi perbedaan antara yang

diharapkan dengan kenyataan citra dilapangan, bisa terjadi justru

mencerminkan “citra” negatifnya yang muncul.

2. Citra Kini (current image)

Pengertian dari citra ini adalah citra itu diperoleh dari orang lain yang

memperhatikan sutu perusahaan tersebut terhadap produk yang dihasilkan.

dan dengan adanya kemungkinan pengalaman dan informasi yang diterima

kurang baik, sehingga dalam posisi tersebut pihak Humas akan

menghadapi resiko yang sifatnya permusuha, kecurigaan, prasangka buruk
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(prejudice),   dan akan muncul ketidaksalahpahaman yang menyebabkan

citra kini yang ditanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan yang

negative diperolehnya.

3. Citra Keinginan (wish image)

Pengertian dari citra ini adalah seperti apa yang ingin dan dicapai oleh

pihak manajemen terhadap lembaga atau perusahaan, atau produk yang

ditampilkan tersebut lebih dikenal (good awareness), menyenangkan dan

diterima dengan kesan yang selalu positif diberikan (take and give) oleh

publiknya atau masyarakat umum.

4. Citra Perusahaan (corporate image)

Pengertian dari citra ini adalah citra yang berkaitan dengan sosok

perusahaan sebgai tujuan utamanya, bagaimana menciptakan citra

perusahaan yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya,

mungkin tentang sejarahya, kulitas pelayanan prima,keberhasilan dalam

bidang marketing, dan hingga berkaitan dengan tanggung jawab social

(social care) sebaginya.

5. Citra Serbaneka (multiple image)

Pengertian dari citra ini adalah citra sebagai pelengkap dari citra

perusahaan, misalnya bagaimana pihak Humas akan menampilkan

(awareness) terhadap identitas, atribut logo, brand’s name, seragam para

front liner, sosok gedung, dekorasi lobby kantor dan penampilan para
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profesionalnya, kemudian diunifikasikan atau diidentikkan ke dalam suatu

citra serbaaneka (multiple image) yang diintegrasikan terhadap citra

perusahaan (corporate image).

6. Citra Penampilan (performance image)

Citra penampilan ini lebih difokuskan kepada sujeknya, bagaimana kinerja

atau penampilan diri (performance image) para professional pada

perusahaan yang bersangkutan.

1.5.1.4 Citra Merek ( Brand Image)

Citra merek atau disebut juga brand image sangat penting dimiliki oleh

perusahaan atas nama produk – produk yang dihasilkan. Karena citra merek

tersebut tujuannya adalah untuk mempengaruhi voleme penjualan. Perusahaan

memberikan merek pada produknya untuk membedakan dari produk lain di

pasaran. Memilih nama merek yang tepat adalah kritikal karena nama merek dan

tampilan kemasan bekerja sama mengkomunikasikan untuk memberikan posisi

citra merek yang baik. Kesimpulannya untuk memiliki citra merek yang baik di

mata konsumen harus memilih nama merek yang tepat, karena sebuah nama

adalah “ saklar otak besar yang mengaktifkan sebuah citra dalam pikiran pemirsa

(Terence Shimp, 2003 : 298-299).

1.5.1.5 Strategi Citra Merek (Brand Image Strategy)

Strategi citra merek lebih melibatkan diferensiasi psikologis dari sekedar

diferensiasi fisik. Dalam arti periklanan berupaya untuk mengembangkan citra
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atau identitas bagi suatu merek dengan mengasosiasikan produk tersebut dengan

simbol-simbol tertentu (Terence Shimp, 2003; 442).

1.5.1.6 Merek dan Presepsi

Dalam bukunya Erna Ferinandewi yang berjudul merek dan psikologi

konsumen, brand image adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi

memori konsumen akan asosiasinyapada merek tersebut ( Keller, 1993). Dapat

juga dikatakan bahwa brand image merupakan konsep yang diciptakan oleh

konsumen karena alasan subjektif dan emosi pribadinya. Konsumen dapat

membuat asosiasi merek berdasarkan atribut produk, manfaat produk dan

keseluruhan evaluasinya atau sikapnya terhadap merek.

Sikap positif dan keunikan asosiasi merek terdiri dari 3 hal dalam benak

konsumen yaitu adanya keinginan, kemudian keyakina bahwa merek tertentu

dapat memenuhi keinginanya dan yang terpenting adalah keyakinan konsumen

bahwa merek tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dibanding merek yang

lainnya.  Menurut Stern et al, 2001, terdapat beberapa aspek yang membuat brand

image menjadi begitu bervariasi yaitu, 1) dimana letak citra atau image artinya

apakah citra tersebut berada dalam benak konsumen atau memang pada objeknya.

2) Sifat alaminya artinya apakah citra tersebut mengacu pada proes, bentuk atau

sebuah transaksi. 3) jumlahnya artinya berapa banyak dimensi yang membentuk

citra.
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1.5.1.7 Faktor yang mempengaruhi citra produk

Mengutip dari ( Prasetijo & Ihlauw, 2005: 68-69) faktor-faktor yang

mempengaruhi citra produk adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Ekspentasi dan pengharapan, satu sikap dicirikan dengan keinginan

hasilnya akan baik dan menyanangkan.

2. Pengalaman, suatu kejadian yang telah dialami tentang produk tersebut

sehingga mendapat pengetahuan tentang produk tersebut.

b. Faktor Eksternal

1. Sifat-sifat stimulus, stimulus masuk melalui panca indra

2. Tampilan  produk, merupakan kemasan produk, bentuk produk, harga,

kualitas produk.

3. Situasi lingkungan, berkaitan dengan tempat pembelanjaan tersebut.

1.5.1.8 Karakteristik Citra Produk

Karakteristik citra produk menurut Davey & jacks ( 2000 : 41), sebagai

berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap produk tersebut dengan memikirkan

pengalaman yang dimiliki. Pandangan konsumen terhadap atribut produk,

kualitas produk, dan pengalaman yang dimiliki.
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Kesan tentang produk tersebut yang merupakan perasaan konsumen setelah

melihat dan ,mendengar tentang produk tersebut.

1.5.2 Periklanan

1.5.2.1 Definisi iklan

Menurut Rhenald Kasali, (1992: 9), iklan adalah bagian bauran dari

promosi (promotion mix ) dan bauran promosi adalah bagian dari bauran

pemasaran (marketing mix). Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan

yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu

media. Namun demikian, untuk membedakan dengan pengumuman biasa, iklan

lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. seperti mengutip

perkataan Frank Jefkins, advertising aims to persuade people to buy. AMA

(American Marketing Acociation) mendefinisikan iklan sebagai: any paid form of

non personal presentation and promotion of ideas, goods or service by an

identified sponsor. Menurut Kustadi Suhandang, (2005: 15) Iklan adalah produk

periklanan yang mencakup segala macam maklumat, baik untuk tujuan

perdagangan maupun pengumuman-pengumuman lainnya seperti undangan rapat,

ucapan bela sungkawa, kehilangan sesuatu, dan sebagainya.

1.5.2.2 Ragam Iklan

Dalam buku Humas Teori dan Praktek karya Bambang Siswanto (1992:

41) , iklan secara garis besar dapat dibagi menjadi:
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1. Iklan yang persuasif komersial, dalam arti iklan yang mempropagandakan

barang atau jasa yang menimbulkan keuntungan pada pihak perusahaan

yang memasang iklan.

2. Iklan yang informative non komersial, dalam arti iklan pemberitahuan

kepada publik mengenai sesuatu hal.

Menurut Berkowitz (1986: 459) berfokus pada penjualan barang dan jasa,

iklan tipe produk ada tiga bentuk sebagai berikut:

1. Pioonering (perintisan)

Iklan berbentuk pioonering biasanya digunakan untuk memperkenalkan

produk baru dengan menceritakan tentang apa produknya, dan dari apa

produk itu dibuat, dan dimana produk tersebut diperoleh. Kunci utama dari

sasaran iklan ini adalah memberitahukan target pasar secara informative.

Iklan yang bersifat informative demikian ditemukan untuk menarik

perhatian, meyakinkan, dimana efektifitasnya tergantung pada keputusan

konsumen.

2. Competitive (persaingan)

Iklan jenis ini adalah iklan yang mempromosikan cirri-ciri khusus dan

keuntungan penggunaannya dari barang atau jasa yang ditawarkannya

merupakan upaya competitive. Sasaran pasarnya adalah mengajak atau

membujuk konsumennya agar memilih jenis barang atau jasa suatu

perusahaan tertentu ketimbang barang atau jasa perusahaan saingannya.
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3. Reminder (pengingatan kembali)

Iklan jenis ini digunakan untuk memperkuat pengetahuan sebelumnya

akan sesuatu produk. Iklan ini tepat untuk menawarkan produk-produk

atau jasa yang telah mencapai posisi terkenal dan berada dalam tahap

pemantapan keberadaannya.

1.5.2.3 Fungsi iklan

Iklan memiliki dua fungsi penting yaitu:

1. Manufacturing Costumers.

2. Selling Costumers.

Dua fungsi diatas memiliki pengertian yaitu iklan mengusahakan adanya

calon langganan baru, untuk perusahaan dan usaha-usaha tertentu. Suatu

perusahaan selalu berusaha untuk dapat memberikan jasa-jasanya atau

menyerahkan barang-barangnya kepada pelanggannya secara efisien, ekonomis

dan menguntungkan selaku imbangan dari apa yang diharapkan maupun yang

dibutuhkan para langgannya. Dan pekerjaan “menjual” adalah merupakan bagian

yang paling fungsional di dalam proses ini. sedangkan periklanan adalah sebagian

dari pekerjaan menjual ini (Bambang Siswanto, 1992: 41).

1.5.2.4 Manfaat Iklan

Manfaat dari iklan adalah iklan membawa pesan yang ingin disampaikan

pada masyarakat luas dan dapat menjangkau di daerah-daerah pelosok yang secara
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fisik masih sulit dijangkau oleh produsen dengan menggunakan media audio atau

visual. Iklan merupakan investasi yang menguntungkan. Secara tidak langsung

berdampak pada laba, namun karena sifatnya yang harus diulang-ulang agar tidak

terjadi “putus hubungan” dengan pasar potensial, maka iklan lebih bersifat

investasi, yakni investasi yang ditanamkan pada benak kosumen (Renald Kasali:

1992: 13).

1.5.2.5 Definisi Periklanan

Menurut dari beberapa sumber definisi dari periklanan antara lain:

1. Periklanan adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan

sponsor tertentu, yakni si pemasang iklan (pengiklan), yang membayar

jasa sebuah media massa atas penyiaran iklannya, misalnya melalui

program siaran televisi. Dan tugas pokok periklanan adalah

mengkomunikasikan informasi seefisien mungkin kepada orang-orang

yang beratus ribuan jumlahnya. Dalam kegiatannya iklan melakukan

fungsi ekonomi yang terpenting bagi si pemasang iklan dan khalayak.

Periklanan merupakan kegiatan yang terkait pada dua kehidupan

bidang manusia sehari-hari, yakni ekonomi dan komunikasi (Kustadi

Suhandang (2005: 13).

2. Dalam buku yang berjudul Humas Teori dan Praktek  Bambang

Siswanto (dikutip dari pernyataan Bernice Fitz-Gibbon) periklanan

adalah suatu kepandaian, dan kepandaian dapat dipelajari.
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3. Dalam hal ini periklanan merupakan suatu kekuatan menarik yang

ditujukan kepada sejumlah pembeli tertentu, hal mana dilaksanakan

oleh produsen atau pedagang agar dapat mempengaruhi penjualan

barang dan jasa dengan cara yang menguntungkan (Barlee, 1946: 1).

1.5.2.6 Tujuan Periklanan

Dalam bukunya Rosady Ruslan kiat dan strategi kampanye publik

relations (2007: 108), mengutip Russel H.Colley tujuan hubungan komunikasi

dalam periklanan dikelompokan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Iklan Informasi, Iklan ini secara panjang lebar menjelaskan

informasi tentang suatu produk yang diiklankan, mulai dari

manfaat, model, jenis, dan sebagainya tentang produk atau jasa

yang ditujukan untuk memberitahukan kepada konsumen.

2. Iklan Persuasi, dalam iklan ini selain menginformasikan suatu

produk juga melakukan “bujukan” agar konsumen digiring untuk

menggunakan produk yang dikampanyekan daripada melirik

produk competitor. Biasanya bernada “superlative atau

“superioritas”.

3. Iklan Pengingat, dalam iklan ini biasanya tehnik periklanan juga

melakukan “reminder” (untuk mengingat) agar konsumen tetap

loyal terhadap produk yang diiklankan.
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1.5.2.7 Fungsi Periklanan

Menurut Terence Shimp, 2003: 357,  fungsi periklanan ada 5 macam

yaitu:

1. Informing ( memberi informasi), Periklanan membuat konsumen sadar

akan merek-merek baru dan menciptakan citra merek yang positif.

2. Persuading (mempersuasi), iklan yang efektif akan mampu mempersuasi

(membujuk) pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan.

3. Reminding (mengingatkan). Iklan yang berfungsi untuk menjaga agar

merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Misalnya

saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk yang

diiklankan, dampak periklanan di masa lalu memungkinkan merk

pengiklan untuk hadir di benak konsumen sebagai suatu kandidat merek

yang akan dibeli.

4. Adding value (memberikan nilai tambah). Periklanan juga berfungsi untuk

memberikan inovasi, penyempurnaan kualitas, atau merubah persepsi

konsumen. periklanan yang seperti itu akan memberikan nilai tambah

pada merk dengan mempengaruhi persepsi konsumen.

5. Assisting (mendampingi). Periklanan yang berfungsi untuk memberikan

bantuan untuk perusahaan sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-

upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran.

Contohnya, periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk
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meluncurkan promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon dan undian

serta upaya penarikan perhatian berbagai perangkat promosi penjualan.

1.5.3 Persepsi Konsumen terhadap iklan

Menurut Frazier Moore (1988: 143) pengembangan hubungan yang lebih

baik dengan public konsumen yng sangat luas merupakan satu tugas penting bagi

perusahaan besar. Dalam bukunya Amirullah perilaku konsumen (2002: 43) setiap

individu yang satu dengan yang lainnya memiliki pandangan yang menyimpang

terhadap satu objek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:

1. Pengaruh tampilan fisik (physical appearances). Dimana individu

cenderung mengasosiasikan suatu bentuk fsik dari objek yang diamati,

termasuk suatu pernyataan dengan pandangan yang berlaku umum.

2. Gaya meniru (stereotypes). Individu cenderung untuk mengartikan sebuah

gambar atau tampilan dalam pikiran mereka dari yang sesuai dengan

stimuli yang mendorongnya. Misalnya, penampilan seorang public figure

atau idola yang menggunakan produk tertentu cenderung akan ditiru oleh

konsumen.

3. Isyarat yang menyimpang (irrelevant cues). Jika pertimbangan yang

dibutuhkan untuk membentuk keputusan dirasakan sulit, konsumen

biasanya terpaksa mengambil keputusan dengan mempertimbngan hal-hal

diluar spesifikasi dasar dari produk tersebut.
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4. Kesan Pertama (first Imperssions). Kesan pertama cenderung diabadikan

oleh konsumen, mereka akan menangkap positif atau negative dari suatu

produk tergantung pada bagaimana produk itu memposisikannya pada

benak konsumen.

5. Pengaruh penilaian (halo effect). Persepsi seseorang cenderung

dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Jika orang lain menggagap baik

suatu produk, maka konsumen biasanya percaya atas penilaian itu. Dalam

konteks perilaku konsumen, kelompok referensi banyak dijadikan dasar

keputusan membeli konsumen karena penilaiannya yang dianggap dapat

meyakini.

1.5.4 Hubungan antara Celebrity Endorser dan Citra Produk

1.5.4.1 Definisi Endorser

Endorser adalah pendukung yang digunakan sebagai komunikator pesan

yang berfungsi memasarkan produk dalam bentuk sebuah iklan. Celebrity

endorser adalah artis pendukung untuk membawakan atau mendukung produk

yang dibawanya dalam sebuah iklan. Pemakaian celebrity endorser diharapkan

mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat akan citra produk yang

dibawanya. Personality artis dapat mempengaruhi personality merek, yang

dimaksud disini adalah bahwa pencitraan sang bintang diharapkan dapat

membentuk suatu citra yang positif juga terhadap merek produk tersebut.

Pemilihan bintang yang tepat akan dapat mempengaruhi tumbuhnya market share

dimana personality sang bintang akan melekat pada merek sang bintang dan dapat
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menjadi endorser yang handal untuk menarik minat beli masyarakat (Royan,

2005: 5).

Dalam sebuah iklan menggunakan selebriti atau bintang iklan yang

terkenal perlu dipertimbangkan. Karena selebriti atau artis yang terkenal akan ikut

mendongrak popularitas produk tersebut dimata masyarakat. Secara tidak

langsung produk yang dibintangi oleh sang artis akan ikut terkenal dengan

membawa nama artis tersebut. Keberadaan selebriti sebagai endorser memang

diperlukan, selebriti bisa menjadi alat penarik target pasar yang ampuh apalagi

jika memiliki karakter yang bisa memperkuat postioning produk (Dyah Hasto

Palupi dan Teguh Sri Pambudi, 2006). Tehnik seperti ini sangat rational karena

naluri manusia selalu ingin tampil cantik dan menarik. Selebriti adalah tokoh

(actor, penghibur, atau atlet) yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam

bidang-bidang yang berbeda dari golongan produk yang didukung (Shimp, 2003).

Menurut Agus madjadikara (2004: 77), Penggunaan celebrity endorser

dalam iklan sabun mandi dapat menarik kepercayaan masyarakat. Akan tetapi

penggunaan model atau public figure untuk sebuah iklan harus hati-hati, terutama

dalam iklan testimonial. Selain biayanya mahal, model bisa menjadi boomerang

bagi kepercayaan masyarakat terhadap produk, atau orang ingat modelnya tapi

lupa produknya. Model juga bisa “membunuh” produk yang diiklankannya.

Manusia bisa berubah, figure yang saat ini mempunyai nama dan reputasi baik,

suatu waktu bisa saja menjadi buronan polisi atau justru orang tidak percaya

bahwa model tersebut menggunakan model yang diiklankan. Fungsi model
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hanyalah sebagai endorser bagi sebuah pesan iklan jadi harus diperhatikan faktor

believability.

Penggunaan seorang selebriti dalam sebuah iklan suatu produk selain

dapat membentuk citra suatu produk yang dibawanya juga dapat meningkatkan

volume penjualan. Bisa dilihat iklan yang dibawa oleh selebriti yang sedang

ngetop akan dapat mempengaruhi keberadaan produk tersebut dalam segi

penjualan. Selebriti yang dipilih untuk membawakan produk dalam iklan biasanya

selebriti yang dipilih benar-benar mampu untuk  menjadi komunikator pesan dari

merek produk yang dibawanya. Ada beberapa pernyataan yang menyebutkan

bahwa pemilihan selebriti yang tepat dapat mengikat erat brand produk menjadi

brand seperti yang diwakili oleh selebriti tersebut. Penggunaan celebrity endorser

untuk membawakan sebuah produk harus benar-benar dapat menjaga image

produk yang dibawanya. Untuk menjaga image produk agar tetap stabil, biasanya

perusahaan akan memberikan larangan-larangan kepada selebriti iklan tersebut

agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang nantinya dapat melemahkan citra

atau merek produk yang diiklankan ( Royan, 2005: 7- 9).

1.5.4.2 Hubungan Celebrity Endorser Dan Citra Produk

Penggunaan celebrity endorser untuk membawakan produk dalam sebuah

iklan memang sangat diperlukan selain untuk mengangkat citra produk itu sendiri

diharapkan mampu menjadi spoke person dari merek produk yang dibawanya.

Tetapi dalam pemakaian celebrity endorser harus melihat kriteria-kriteria yang

sesuai  dengan produk yang dibawanya tersebut. Cara untuk menjaga merek
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melalui selebriti misalnya saja dengan memberikan larangan-larangan tertentu

yang diberikan pada sang bintang iklan. Misalnya saja produk shampo, model

dilarang memotong rambut sebelum kontrak kerja dengan produsen berakhir, hal

itu bertujuan agar masyarakat atau konsumen percaya bahwa produk shampo yang

dipakai si model berkualitas bagus terlihat dari rambut yang dimiliki model iklan

shampo tersebut. Ditinjau dari sisi brannding, selebriti memang dapat menjadi

pencerminan personality dari sebuah merek. Dalam arti bahwa selebriti adalah

wujud nyata dari berbagai image atau asosiasi yang dipikirkan oleh konsumen

pada suatu merek.

Selebriti secara tidak langsung diharapkan dapat menjadi user imaginery

bagi konsumen. Jadi selebriti tersebut mampu memberikan proses citra diri pada

diri konsumen. Misalnya konsumen yang menginginkan dirinya cantik akan

memakai produk sabun mandi kecantikan. Dimana sabun mandi tersebut

dibawakan oleh selebriti yang cantik, disitu konsumen akan menggambarkan

dirinya sama seperti sosok bintang yang mengiklankan. Misalnya produk sabun

mandi Lux yang diiklankan oleh artis-artis bintang film terkenal dimana

konsumen yang memakai produk ini akan memnggambarkan dirinya seperti

bintang film (Royan, 2004: 7-11).

1.5.4.3 Celebrity Endorser dalam iklan

Kaum selebriti khususnya dari kalangan bisnis hiburan atau bidang

olahraga merupakan hal utama dalam periklanan. Hal semacam ini dapat

dimengerti karena sebanyak mungkin konsumen mudah mengindentifikasi diri
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dengan para bintang atau selebriti. Para pemasang iklan dengan bangga

menggunakan kaum selebriti di dalam periklanan karena atribut populer yang

mereka miliki termasuk kecantikan, keberanian, bakat, keanggunan, kekuasaan

dan daya tarik seringkali menjadi pemikat yang diinginkan untuk merek-merek

yang mereka dukung.

Asosiasi berulang dari suatu merek dengan seorang selebriti akhirnya

membuat konsumen akan berpikir bahwa merek tersebut memiliki sifat-sifat

menarik yang serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki selebriti. Tetapi dalam hal

ini terdapat kelemahan dalam menggunakan selebriti sebagai pendukung

periklanan. Bisa jadi selebriti tersebut didapati melakukan tindak kejahatan atau

citranya menjadi buruk dengan cara tertentu selama masa bersaing dalam masa

kampanye periklanan.

Para pengiklan dan biro-biro periklanan bersedia membayar mahal kepada

kaum selebriti yang disukai dan dihormati oleh khalayak yang menjadi sasaran

dan yang diharapkan akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen yang baik

terhadap produk yang didukung. Persepsi dan sikap konsumen terhadap kualitas

produk akan meningkat  apabila para selebriti mendukung produk.

Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh biro pengiklan dalam

pemilihan suatu selebriti berdasarkan berikut:

1. Kredibilitas selebriti, dimana selebriti yang dapat dipercaya dan ahli

merupakan alasan utama dalam pemilihan selebriti sebagai pendukung

iklan. Orang yang dapat dipercaya dan dianggap mewakili merek akan
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menjadi orang yang mampu meyakinkan orang lain untuk mengambil

suatu tindakan.

2. Kecocokan selebriti dengan khalayak, seorang artis Luna Maya yang

cocok dengan membawakan iklan sabun mandi Lux yang cocok untuk

khalayak kaum perempuan yang ingin tampil cantik seperti Luna

Maya.

3. Kecocokan selebriti dengan merek, para eksekutif periklanan menuntut

agar citra selebriti , nilai dan perilakunya sesuai dengan kesan yang

diinginkan untuk merek yang diiklankan.

4. Daya tarik selebriti, di dalam memilih selebiriti sebagai pembicara,

para eksekutif periklanan mengevaluasi aspek yang berbeda yang

dapat disatukan di bawah sebutan umum “daya tarik”. Daya tarik

meliputi keramahan, menyenangkan, fisik dan pekerjaansebagai

beberapa dari dimensi penting dari konsep daya tarik ( Shimp, 2003:

463-465) .

1.5.4.4 Merek dan Celebriti Endorser

Penggunaan Luna Maya sebagai endorser produk sabun mandi Lux varian

Magic Spell sangat memikat dan melekat dalam ingatan konsumen dengan

persepsi masyarakat terhadap produk Lux itu sendiri. Dimana merek Lux itu

identik dengan cantik, anggun, lembut, kemewahan, menarik, harum dan wangi.

Dan kesan yang yang dimiliki oleh Luna Maya cantik, lembut, seksi. Gaya,

anggun, cerdas, dan menarik. Sehingga penggunaan Luna sangat tepat karena
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dirasa mampu meningkatkan brand awwarenes produk sabun mandi Lux itu

sendiri. konsumen memiliki presepsi yang sangat erat dengan dengan sang

bintang yang mengiklankan. Jadi untuk memperkuat merek suatu produk

personality sang bintang atau endorser harus sesuai dengan personality produk

(Royan, 2004 :26).

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur. Mengemukakan

tentang pengertian variabel yang hendak diukur ( Hamidi: 2010, 141).

1.6.1 Citra Produk

Citra produk suatu organisasi adalah perpanjangan dari citra organisasi itu

sendiri, dan dapat dibentuk secara kuat. Citra adalah sekumpulan perasaan dan

emosi yang menyertai nama itu, dan dapat menjadi rapuh. Bahkan, reputasi

terbaikpun dapat berubah secara drastis dan cepat. “Citra merek” adalah cara

pelanggan melihat jangkauan produk keseluruhan, atau bahkan produk tunggal,

yang berkaitan dengan mereka sendiri. Citra biasanya yang paling kuat pada

barang bergengsi dan bernilai tinggi. Ada banyak hal produk, orang-orang,

pengemasan yang dapat mempengaruhi citra produk, dan mereka memiliki efek

komulatif. semua hal penting untuk persepsi publik. Sebuah perusahaan harus

dapat memberikan kesan pertama yang baik untuk membantu citra perusahaan

atas produknya (Rod davey dan Anthony jack ,2000: 39).
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1.6.2 Karakteristik Celebrity Endorser

Karakteristik selebritas sebagai model iklan tersebut mencakup, keahlian

(ekspertise) mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang

dimiliki seorang pendukung yang berhubungan dengan topik iklannya.

Kepercayaan (trustworthines) mengacu kepada kejujuran, integritas dan dapat

dipercayainya seorang sumber. Daya tarik (attractiveness) daya tarik bukan

berarti daya tarik fisik saja tetapi meliputi sejumlah karateristik yang dapat dilihat

khalayak dalam diri pendukung, kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, gaya hidup,

keatletisan tubuh dan sebagainya (Terence Shimp :2003).

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur

(Hamidi, 2010:142). Dalam Penelitian ini memiliki satu variabel yaitu citra

produk. Objek dari citra produk ini adalah celebrity endorser Luna Maya

berdasarkan kasus yang menimpanya. Adapun indikator yang dapat diambil dari

citra produk sebagai berikut:

1. Merek

2. Kualitas

3. Prestise
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1.8 Kajian Teori

1.8.1 Teori Kognitif Sosial

Menurut Albert Bandura teori kognitif sosial merupakan teori yang

mengatakan perilaku seseorang timbul karena motivasi yang dimiliki seseorang

tersebut. Pandangan lain mengatakan perilaku seseorang timbul karena

berdasarkan situasi yang tengah dihadapinya dan atau interaksi dengan orang lain

dan dengan situasi yang dihadapi akan menghasilkan perilaku tertentu.

Teori kognitif sosial memiliki argumentasi bahwa manusia meniru

perilaku yang dilihatnya, dan peniruan proses ini ada dua cara, yaitu imitasi dan

identifikasi. Imitasi adalah peniruan perilaku seseorang secara langsung dari

perilaku yang diamati, misalnya dalam iklan di telivisi disebutkan artis Luna

Maya yang menjadi idolanya menjadi bintang iklan sabun mandi merek Lux, dari

sini audience dapat melihat dan mengamati gaya dan produk apa yang dipakai

Luna Maya, dari sini proses melihat itu dapat membuat audience yang

mengidolakan Luna akan meniru dan memakai apa yang dipakai oleh Luna Maya.

Sedangkan identifikasi perilaku meniru secara khusus, dimana pengamat tidak

meniru secara persis apa yang dilihatnya tetapi akan membuat perilaku sendiri

dalam arti yang masih berhubungan dengan yang diamati. Misalnya saja

seseorang yang mengidolakan Luna Maya  menjadi bintang iklan Lux di telivisi

maka orang tersebut akan meniru gaya dan style Luna Maya dengan cara dia

sendiri tanpa harus sama persis dengan apa yang sudah ada pada Luna Maya.
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Dalam teori kognitif Orang mengamati tindakan orang lain dan akibat dari

tindakan itu kemudian dipelajari apa yang sudah diamatinya dan kemudian

perilaku itu dicontoh dan dilakukan lagi oleh pengamat. Dalam bukunya

Morisoon teori komunikasi Menurut Bandura (1986-1994) Tindakan yang

mengulang kembali perilaku orang lain berdasarkan apa yang telah diamatinya

dinamakan “modelling” yang terdiri dari empat tahap proses yaitu, (a) perhatian,

(b) pengingatan, (c) reproduksi tindakan, (d) motifasi. Proses tersebut dapat

dijelaskan dengan menggunakan contoh pengamatan dan pembelajaran, misalnya

orang yang mengamati iklan Lux yang dibintangi oleh Luna Maya dimana artis

Luna Maya merupakan salah satu idolanya. Penjelasan empat tahap tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Perhatian, seseorang harus memperhatikan secara seksama dan

cermat dengan setiap tindakan atau perilaku orang yang akan

dicontohnya. Agar dapat melakukan apa yang telah dilakukan

orang yang memberikan contoh (model). Orang yang ingin

terlihat cantik seperti Luna Maya dia akan memperhatikan secara

detail setiap tindakan dan style atau gaya yang dimiliki oleh Luna

Maya.

2. Ingatan, perilaku atau tindakan idolanya atau orang lain tersebut

selanjutnya akan diingat-ingat dan disimpan untuk dia tiru

dikemudian hari. Orang menyimpan suatu tindakan dengan

menggunakan simbol-simbol yang menurutnya dapat dipahami

dan selanjutnya akan diubah sendiri menjadi sebuah tindakan.
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3. Reproduksi tindakan, pada mulanya untuk melakukan tindakan

yang sama akan sulit karena akan menimbulkan banyak kesalahan

dan merasa tidak pantas. Karena orang tersebut harus memikirkan

dan mempelajari bagaimana gaya dan style yang dipakai oleh

Luna sesuai juga dengan kepribadiannya. Ketika dia baru pertama

kali melakukan hal yang sama seperti idolanya itu akan membuat

proses kognitif yang ada pada dirinya menjadi kurang dominan.

4. Motivasi, perilaku meniru orang yang dicontohnya sangat

membutuhkan motivasi, motivasi ditentukan oleh faktor yang

dimiliki oleh orang yang ditirunya. Orang yang ingin meniru gaya

seperti bintang idolanya dia akan mencari orang yang bergaya

atau memiliki idola yang sama dengan dirinya. Hal tersebut untuk

memotivasi agar dia merasa memiliki teman yang sama dengan

yang dia harapkan dan dapat mendukungnya.

1.8.2 Teori Disonansi

Menurt Carl Hovland teori disonansi ini antara lain menyatakan bahwa

seseorang akan merubah sikapnya apabila orang tersebut mengalami

ketidaknyamanan di dalam dirinya ( mental discomfort) apabila dihadapkan pada

informasi yang bertentangan dengan keyakinan dirinya. Keadaan tidak nyaman ini

disebut dengan istilah dissonance, yang berarti ketidakcocokan atau

ketidaksesuaian. Orang akan berupaya secara sadar atau tidak sadar untuk

membatasi atau mengurangi ketidaknyamanan itu melalui tiga proses selektif
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yang saling berhubungan. Dari proses seleksi ini akan membantu seseorang untuk

memilih informasi apa yang dikonsumsinya, diingat dan dianggapnya penting.

Jadi dari proses selektif orang akan dapat memberikan tanggapan sendiri

bagaimana informasi baru itu akan dicerna dengan baik dan memilih informasi

yang membuat dirinya merasa cocok atau sesuai. Ketiga proses selektif itu adalah

penerimaan informasi selektif, ingatan selektif dan persepsi selektif.

1. Penerimaan informasi selektif. penerimaan informasi secara selektif

merupakan proses dimana orang hanya akan menerima informasi yang

sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya.

misalnya produk sabun Lux yang diiklankan di televisi merupakan produk

yang menurutnya memiliki citra baik, dia akan beranggapan bahwa produk

Lux tetap menjadi produk yang memiliki citra baik tanpa melihat

informasi negatif mengenai celebrity endorser produk Lux tersebut.

2. Ingatan Selektif. Ingatan selektif mengasumsikan bahwa orang tidak akan

mudah lupa atau sangat mengingat pesan-pesan yang sesuai dengan sikap

atau kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Penonton Televisi akan

lebih mengingat kasus yang menimpa selebriti idolanya bahkan hingga

detailnya daripada kasus selebriti yang tidak begitu disuka.

3. Persepsi Selektif. Orang akan memberikan interpretasinya terhadap

pesan yang diterimanya sesuai dengan sikap dan kepercayaan yang sudah

ada sebelumnya. Jika selebriti idolanya terkena berita yang tidak baik

maka itu dinilai sebagai isu yang belum nyata kebenarannya dan hanya
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sekedar ingin menjatuhkan idolanya tersebut. Tetapi kalau yang terkena

berita yang tidak baik itu dalah selebriti bukan idolanya maka itu dianggap

sesuatu yang berlebihan dan hanya mencari sensasi saja. (Morisson.dkk,

2010: 71,102-103).

1.8.3 Teori Persepsi

Teori persepsi dalam bukunya Erna Ferinnadewi ( 2008 :41), menjelaskan

bahwa bagaimana alam pikir konsumen dapat menciptakan pandangan yang

berbeda satu dengan yang lainnya dan bagaimana perusahaan memanfaatkan

kondisi ini untuk mencapai tujuannya. Dalam arti bahwa bagaimana seorang

konsumen memberikan penilaian bahwa sebuah produk lebih baik daripada

pesaingnya.

Hal-hal semacam ini erat kaitannya dengan alam pikir konsumen,

bagaimana konsumen menerima sejumlah rangsangan dan menyatukan berbagai

hal tersebut menjadi gambaran yang semurna bagi dirinya. Persepsi itu sendiri

kompleks. Seringkali terjadi dimana pesan yang satu tidak berhubungan dengan

pesan yang diakhirnya memasuki otak konsumen karena itu memahami proses

presepsi sangat penting bagi pemasar agar dapat menciptakan komunikasi yang

efektif dengan konsumen.

Persepsi merupakan langkah awal yang dialaui oleh konsumen ketika

mereka berada dalam tahapan pemrosesan informasi. Kegagalan produk

menyampaikan diferensiasinya ditentukan dari kemampuan perusahaan
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menciptakan stimuli-stimuli yang dapat dipaparkan, diperhatikan dan diingat oleh

konsumen.

Persepsi tidak saja penting dalam tahapan pemrosesan informasi namun

juga berperan pada pasca konsumsi produk, yaitu ketika konsumen melakukan

evaluasi atas keputusan pembeliannya. Apakah konsumen merasa puas atau

sebaliknya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Soejono dan Abdurahman (dikutip dari Koentjaraningrat 2005:

49) pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan analisis

kuantitatif dengan metode-metode statistik dan matematis yang ketat. Menurut

Saifudin Azwar (2001: 5), Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan

metode statiska.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis

penelitian deskriptif dimana pendekatan ini langsung menentukan dan melaporkan

keadaan yang ada menurut kenyataan. Dalam penelitian ini mengumpulkan data

supaya untuk menjawab pertanyaan mengenai keadaaan atau dari subjek yang

sedang dipelajari. Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi

mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari
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kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis,

(Saifudin Azwar,1997: 126).  Dalam berkaitan mendeskripsikan adanya citra

produk sabun mandi Lux varian Magic Spell pasca pemberitaan adanya

keterkaitan celebrity endoser-nya dalam kasus video porno.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa dan mahasiswi jurusan Ilmu

komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008. Penelitian ini

mengarah pada citra produk sabun mandi Lux varian Magic Spell yang pernah

dibintangi celebrity endorser “Luna Maya” pada awal Juni hingga data terkumpul

lengkap.

Pemilihan lokasi penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang

khususnya jurusan Ilmu Komunikasi karena pada dasarnya mahasiswa dan

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi mendapatkan pembelajaran mengenai dasar-

dasar Publik Relations, periklanan dan cenderung mengerti tentang citra positif

dan negatif suatu produk karena pendapat mahasiswa lebih kritis dan objektif

dimana ketika melihat satu masalah tidak hanya melihat dari satu sisi saja.

1.9.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya

akan diduga (Sumanto, 1978: 12). Populasi dari penelitian ini adalah mahasisiwa

dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Ilmu Komunikasi

angkatan 2008. Jumlah populasi atau mahasiswa dan mahasiswi yang masih aktif

sebanyak 338 orang.
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Sampel adalah meneliti semua individu dalam populasi. Dengan meneliti

sebagian dari populasi diharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan dapat

menggambarkan sifat populasi bersangkutan (Singarimbun,1989: 148).

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi

Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2008.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu mahasiswa dan

mahasiswi jurusan Ilmu komunikasi yang mengetahui iklan produk sabun mandi

Lux varian Magic Spell yang diiklankan Luna Maya,  maka ditemukan yang

memenuhi kriteria sebanyak 309 orang.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan menggunakan non

probability dimana tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Pengambilan sampling

menggunakan tehnik non probability sampling dengan menggunakan tehnik

sampling purposive dimana tehnik ini penentuan samplenya dengan pertimbangan

tertentu. Dimana dalam tehnik ini yang dijadikan sample harus memiliki kriteria

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian ini, sedangkan orang yang tidak sesuai

dengan kriteria tidak dijadikan sample (Sugiyono, 2009: 85).

1.9.4 Jenis Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer: Data yang diambil dari sumber data utama yaitu informasi

dari penyebaran kuisioner pada waktu penelitian. Data primer dari

penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi jurusan Ilmu komunikasi
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Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2008 yang memenuhi

kriteria-kriteria yang telah terpilih menjadi sampel.

2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari data kedua, yaitu buku-buku

pustaka, Website, koran yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

1.9.5 Tehnik Pengumpulan Data dan Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan

menggunakan wawancara dan kuisioner yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Tehnik ini merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan

secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden,

dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam

(tape recorder).

2. Kuisioner

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan suatu bentuk

pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatife mudah digunakan.

Data yang diperoleh lewat penggunaan kuisioner adalah data yang kita

kategorikan sebagai data faktual. Jawaban yang terdapat pada kuisioner

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok

orang tentang fenomena sosial menggunakan skala likert (Sugioyono:
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2009, 142). Kuisioner ini ditujukan kepada mahasiswa atau mahasiswi

jurusan ilmu komunikasi angkatan 2008 dengan memberikan jawaban dari

setiap pernyataan yang telah disediakan di lembar kuisioner oleh peneliti.

Dengan jawaban dari setiap pertanyaan mempunyai gradasi dari sangat

positif sampai sangat negatif sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) = 5

2. Setuju (S) = 4

3. Kurang Setuju (KS) = 3

4. Tidak Setuju (TS) = 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

1.9.6 Tehnik Analisa Data

1. Sebaran skor untuk melihat variasi jawaban dari setiap pertanyaan pada

seluruh responden yang diteliti.

2. Melihat baik atau buruk (positif atau negatif ) masing-masing indikator

dan citra secara keseluruhan untuk mengindetifikasi menggunakan nilai

rata-rata mean, X =
n

XiXXX +++ 321

Baik atau positif    : skor ≥ X

Buruk atau negatif : skor ≤ X
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3. Identifikasi indikator pada setiap responden menggunakan perbandingan

nilai netral (Z score), rumus Zscore :

Z = (X- X / SD ) ,

X = total tiap indikator

X = rata-rata (mean)

SD = Standart Deviasi

4. Distribusi frekuensi adalah pembentukan tabel distribusi jawaban

responden. Tabel Distribusi jawaban tersebut digunakan untuk melihat

skor-skor dari setiap butir soal, kemudian skor-skor tersebut dijumlahkan

untuk mendapat skor total. Setelah membuat tabel distribusi jawaban,

langkah selanjutnya adalah penyusunan distribusi frekuensi. Perhitungan

data dengan distribusi dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data

tersebut kemudian dipresentasikan (Bungin,2005:171).


